Önkormányzati Képviselő-testület
8551 Nagygyimót Rákóczi u.2.
Szám: 326-7/2015
J E G Y Z Ő KÖ N Y V
Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 9-én
18:30 órakor a Polgármesteri Hivatal termében megtartott nyilvános üléséről
Jelen vannak: Szaller Zsolt polgármester,
Szalay Imre alpolgármester,
Fejes Tihamér képviselő,
Takács Mihály képviselő,
Tóth Szabolcs képviselő
Tanácskozási joggal jelen van :

Takács Imre jegyző

Szaller Zsolt polgármester: köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az 5 fő képviselő-testületi tagból az ülésen 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, megnyitja
azt. Ismerteti a tervezett napirendet, majd megkérdezi, van-e azokkal kapcsolatban módosító
indítvány.
Megállapítja, hogy nincs és kéri, vita nélkül szavazzanak a napirend elfogadásáról.
NAPIREND
1./ A 21/2015. (IV.17.) Mvm rendelet alapján benyújtott tanyabusz előfinanszírozásának
megtárgyalása
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

A képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A 21/2015. (IV.17.) Mvm rendelet alapján benyújtott tanyabusz előfinanszírozásának
megtárgyalása
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester:
Előterjesztésként elektronikus úton megküldte a testület részére az OTP Bank által küldött
határozatmintát. A korábbi testületi ülésen előfinanszírozónak választották a Zirci
Takarékszövetkezetet. A délelőtt folyamán megérkezett a falubusz támogatási határozata. A
Takarékszövetkezet a mai napon visszamondta az előfinanszírozást arra hivatkozva, hogy egy
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Kormányrendelet előírja, hogy az Önkormányzatoknak egy fő számlájuk lehet, egy
pénzintézetnél. A Takarékszövetkezet viszont ragaszkodott ahhoz, hogy úgy nyújtson
finanszírozást, hogy az Önkormányzat nyisson náluk egy elkülönített alszámlát, amelyet
csakis főszámla megnyitása mellett lehetett volna megvalósítani. Úgy gondolta, hogy nem
viszi át a Takarékszövetkezethez a számlájukat, így az OTP Banknál tárgyalt, akik még
kedvezőbb feltételekkel, 4,85%-os kamatköltséggel megoldanák az előfinanszírozást,
ezenkívül más díjfizetési kötelezettség az Önkormányzatot nem terheli. A testületnek
döntenie kell és határozatot kell alkotni az előfinanszírozás megindításának érdekében. A
számlát az MVH-nál jóvá kell hagyatni.
Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő testülete 5 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

32/2015. (IX.9.) határozat:
Nagygyimót Község Önkormányzata tanyabusz előfinanszírozási célra 7 990 000,- Ft
nettóösszegű, éven belüli lejáratú támogatást megelőlegező kölcsönt vesz fel az OTP Bank
Nyrt.-től
2015.
december
31.-i
lejárattal.
Nagygyimót Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti
költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
Nagygyimót Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar
Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
Nagygyimót Község Önkormányzata kötelezettséget vállal óvadék alapítására a helyi adó,
illetve a gépjárműadó fogadására szolgáló számlákra, valamint fizetési számlájára.
Nagygyimót Község Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt.
részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a
kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és gépjárműadó fogadására szolgáló alszámláiról a
szükséges
összeget
az
önkormányzat
fizetési
számlájára
átvezesse.
Nagygyimót Község Önkormányzata vállalja, az 1735914653 azonosítószámú, támogatás
keretében elnyert 7 990 000 Ft pályázati összeg fogadására elkülönített számla megnyitását,
regisztrációs számlaként MVH-nál történő bejelentését és ennek MVH határozattal történő
igazolását. Az összeg nyilvántartására szolgáló (al)számlát a kölcsönszerződés megkötését
követően
az
OTP
Bank
Nyrt.
zárolja.
Nagygyimót Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a
kölcsönszerződés és a kapcsolódó óvadéki szerződés megkötésére, valamint az inkasszós
felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szaller Zsolt polgármester

További kérdés, hozzászólás nem érkezik.
Szaller Zsolt polgármester a Képviselő-testület ülését 20:00 órakor bezárta.
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